
 

                                                              บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตร้ี จํากัด (มหาชน)  

 

หนาท่ี 1 

 

วันที่  13  พฤษภาคม 2564 

เร่ือง คําอธิบายและวิเคราะหของฝายบรหิารสําหรับผลการดําเนินงานสําหรบัไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564  

เรียน กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (“กลุมบริษัทฯ”)  ขอชี้แจงผลการดําเนินงานสําหรับงวด   

3 เดือน  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564  ดังน้ี 

 

การวิเคราะหและคาํอธิบายของฝายบริหาร 

คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

 

 

 

ภาพรวมสําหรับผลประกอบการของกลุมบริษัทฯ ในไตรมาส 1/2564 กลุมบริษัทฯ มีรายไดรวม 434.1 ลานบาท (1/2563 : 

363.4 ลานบาท) เพ่ิมข้ึน 70.7 ลานบาท (+19.5%) โดยมาจากปริมาณการขายถุงยางอนามัยและเจลหลอล่ืนเพ่ิมข้ึน 59.3        

ลานบาท ซึ่งเติบโตขึ้นมาจากยอดขายสินคาภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทฯ (OBM) และธุรกิจผลิตกลองกระดาษ            

มียอดขายเพิ่มข้ึน 11.4 ลานบาท เน่ืองจากมีการขยายงานส่ิงพิมพของบริษัทไปยังธุรกิจใหมเพิ่มขึ้น  

กําไรขั้นตนของกลุมบริษัทฯ ในไตรมาส 1/2564  คิดเปน 24.6% (1/2563: 20.5%) ของยอดขาย ปรบัตัวสูงขึ้น 4.1% เน่ืองจาก

ธุรกิจผลิตกลองกระดาษ มีอัตรากําไรขั้นตนอยูที่ 28.3% (1/2563: 1.2%) โดยเปนผลมาจากงานสิ่งพิมพในธุรกิจใหม  

คาใชจายในการขาย ในไตรมาส 1/2564 คิดเปน 8.4% (1/2563: 10.7%) ของยอดขาย การปรับตัวลดลงเน่ืองจากกลุมบริษัท

ควบคมุคาใชจายในการตลาดและสงเสริมการขายใหเหมาะสมกับสถานการณโควิดในปจจุบัน โดยเนนการทําการตลาดออนไลน

ซ่ึงมีคาใชจายที่นอยกวา 

2564 2563 2564 2563 2564 2563
ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท รอยละ

รายไดจากการขายและบริการ                 367.9                 308.6             66.2             54.8        434.1        363.4         70.7 19.5%
ตนทุนขายและบริการ                (276.7)                (232.1)            (47.4)            (54.1)        (324.1)        (286.2)        (37.9) 13.2%
คาเส่ือมราคาสวนเพิ่มสําหรับอาคารและ
   อุปกรณที่รับรูดวยมูลคายุติธรรม  -        -          -        -                 (2.8)           (2.4)          (0.4) 16.7%
ผลการดําเนินงานตามสวนงาน                   91.2                   76.5             18.8               0.7        107.2          74.8         32.4 43.3%
รายไดอื่น            1.8            1.0          0.8 80.0%
คาใชจายในการขาย         (36.4)         (38.8)          2.4 -6.2%
คาใชจายในการบริหาร         (25.9)         (29.2)          3.3 -11.3%
ผลขาดทนุดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข้ึน           (0.4)           (2.3)          1.9 100.0%
กําไร(ขาดทุน)อื่น          27.6            7.4         20.2 273.0%
ตนทุนทางการเงิน           (3.1)           (4.4)          1.3 -29.5%
กําไรจากการดําเนินงาน          70.8            8.5         62.3 732.9%
ภาษีเงินได           (1.2)            2.7          (3.9) -144.4%

         69.6          11.2         58.4 521.4%

2564 & 2563

งบการเงินรวม (ยังไมไดตรวจสอบ)

ผลิตภัณฑถุงยางอนามัยและสารหลอลื่น ผลิตภัณฑกลองกระดาษ รวม ขอมูลเปรียบเทียบ

สําหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม
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หนาท่ี 2 

 

 

คาใชจายในการบริหาร ในไตรมาส 1/2564 คิดเปน 6.0% (1/2563: 8.0%) ของยอดขาย การปรับตัวลดลงมาจาก กลุมบริษัทฯ 

ไมมีผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น (TFRS9) ที่จะตองรับรูในไตรมาสน้ี 

กําไร(ขาดทุน)อ่ืน ในไตรมาส 1/2564 มีจํานวน 27.6 ลานบาท (1/2563: 7.4 ลานบาท)  รายการหลักในกําไร(ขาดทุน)อ่ืน คือ 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน ซ่ึงในไตรมาส 1/2564 กลุมบริษัทฯ ไดกําไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนสูงขึ้น เน่ืองจาก

การออนคาของเงินบาทไทย เม่ือแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ โดยเฉพาะกําไรสุทธิจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไมเกิดขึ้นจริง

ในการปรับมูลคาลูกหน้ีเงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ ณ วันสิ้นงวด อีกทั้งการทําสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศลวงหนา 

สามารถชวยลดความเส่ียงจากการผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน        

ภาษีเงินได ในไตรมาส 1/2564 แสดงเปนคาใชจายจํานวน 1.2 ลานบาท (1/2563: รายได 2.7 ลานบาท) สาเหตุมาจาก         

กลุมบรษิัทฯ บันทึกคาใชจายภาษีเงินไดสําหรับผลกําไรรอบ 3 เดือน 

 

 

งบแสดงฐานะการเงินรวม  
 

 

 

 

กลุมบริษัทฯ มีสินทรัพยหมุนเวียน ณ ไตรมาส 1/2564 จํานวน 1,099.6 ลานบาท (2563: 1,000.7 ลานบาท) เพิ่มขึ้น 98.9       

ลานบาท (+9.9%) มาจาก 

1. การเพ่ิมขึ้น ของลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น(สุทธิ) จํานวน 121.9 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯ มียอดขายรวมสูงขึ้นใน  

ไตรมาส 1/2564 อีกทั้งผลจากการออนคาของเงินบาทไทย ทําใหการปรับมูลคาลูกหน้ีเงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ         

ณ วันสิ้นงวด มีผลทําใหมูลคาลูกหน้ีสูงขึ้น 

2. การลดลง ของกระแสเงินสด จํานวน 39.4 ลานบาท เน่ืองจาก กระแสเงินสดรับจากการดําเนินงานที่ลดลง กลุมบริษัทฯ 

เนนการใชกระแสเงินสดหมุนเวียนจากกิจกรรมดําเนินงานมากขึ้น เพ่ือลดคาใชจายตนทุนทางการเงิน 

 

31 มี.ค. 64 31 ธ.ค. 63
ลานบาท ลานบาท ลานบาท รอยละ

สินทรัพยหมุนเวียน       1,099.6       1,000.7           98.9 9.9%
สินทรัพยไมหมุนเวียน       1,021.5       1,040.4          (18.9) -1.8%
รวมสินทรัพย       2,121.1       2,041.1           80.0 3.9%

หน้ีสินหมุนเวียน         627.5         596.3           31.2 5.2%
หน้ีสินไมหมุนเวียน         166.8         187.5          (20.7) -11.0%
รวมหน้ีสิน         794.3         783.8           10.5 1.3%

ทุนจดทะเบียน ท่ีออกและชําระแลวเต็มมูลคา         300.0         300.0                - 0.0%
สวนเกินมูลคาหุน (สุทธิ)         549.1         549.1                - 0.0%
กําไรสะสม
   - จัดสรรแลว - ทุนสํารองตามกฎหมาย           30.0           30.0                - 0.0%
   - ยังไมไดจัดสรร         454.9         385.3           69.6 18.1%
องคประกอบอ่ืนของสวนของเจาของ(สุทธิ)            (7.1)            (7.1)                - 0.0%
รวมสวนของเจาของ       1,326.9       1,257.3           69.6 5.5%
รวมหน้ีสินและสวนของเจาของ       2,121.1       2,041.1           80.0 3.9%

งบการเงินรวม ขอมูลเปรียบเทียบ
2564 & 2563
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สินทรัพยไมหมุนเวียน ณ ไตรมาส 1/2564 จํานวน 1,021.5 ลานบาท (2563: 1,040.4 ลานบาท) ลดลง 18.9 ลานบาท มาจาก 

1. การลดลง ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ(สุทธิ) และสินทรัพยไมมีตัวตน(สุทธิ) จํานวน 14.0 ลานบาท และ 6.0        

ลานบาท ตามลําดบั โดยมีสาเหตุจาก คาเส่ือมราคา และคาตัดจําหนายสําหรับงวด หักกลบกับเครื่องจักรและอุปกรณ

ที่ซ้ือเขามาในระหวางงวด 

2. การเพิ่มข้ึน เงินฝากสถาบันการเงินเพื่อเปนหลักทรัพยค้ําประกัน จํานวน 2.3 ลานบาท เน่ืองจาก บริษัทยอยมีการ

เปล่ียนแปลงธนาคารผูออกหนังสือค้ําประกันใหกับบรษัิทยอย ดังน้ันจึงตองมีการวางเงินค้ําประกันเพ่ิมเติมกับธนาคาร

ใหมและอยูในระหวางการขอคืนเงินคํ้าประกันกับธนาคารเดิม 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น ณ ไตรมาส 1/2564 จํานวน 627.5 ลานบาท (2563: 596.3 ลานบาท) สูงข้ึน 31.2 ลานบาท มาจาก 

1. การเพ่ิมข้ึน ของเงินกูยืมระยะส้ันจากธนาคาร จํานวน 25.8 ลานบาท เพ่ือนาํมาเปนเงินทุนหมุนเวียนชั่วคราว 

2. การเพ่ิมข้ึน ของประมาณการภาษีเงินได จํานวน 2.3 ลานบาท คาํนวณจากผลประกอบการไตรมาส 1/2564 

 

หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น ณ ไตรมาส 1/2564 จํานวน 166.8 ลานบาท (2563 : 187.5 ลานบาท) ลดลง 20.7 ลานบาท มาจาก 

1. การลดลง ของเงนิกูยืมระยะยาวจากธนาคาร จํานวน 20.0 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากการจายชาํระเงินกูตามสัญญา 

 

สวนของเจาของ ณ ไตรมาส 1/2564 มีจํานวน 1,326.9 ลานบาท (2563 : 1,257.3 ลานบาท) เพ่ิมขึ้น จํานวน 69.6 ลานบาท 

ซ่ึงเกิดจาก  

1. กลุมบรษิัทฯ มีกําไรเบ็ดเสร็จรวม จํานวน 69.6 ลานบาท 

 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

                     ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

                    …………………………………………………….. 

           นายสเุมธ  มาสิลรัีงสี 

             กรรมการบรหิารฝายบัญชีและการเงิน 

                 ผูมีอํานาจรายงานสารสนเทศ 

                        บรษิัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
 


